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Djurgården 
Fotboll

PR- och Kommunikationsansvarig

Vi söker en erfaren och driven PR- och Kommunikationsansvarig som kan utveckla Djurgården Fotboll genom att initiera, 
målsätta och driva PR-arbetet ur ett strategisk och operativ perspektiv. Du kommer ha en central roll i vårt kommunika-
tionsarbete.
 
Du har ett stort nätverk av journalister och har god förståelse för digitala medier. Har erfarenhet av journalistik, krishante-
ring och medieträning och vana av att agera bollplank åt ledning och styrelse i kommunikationsfrågor. Du kommer driva 
det redaktionella arbetet och skapa en strukturerad redaktionsplan för innehåll i samarbete med övriga inom Djurgården 
Fotboll. För att trivas i rollen älskar man kommunikation i alla dess former vare sig man skriver redaktionellt innehåll, 
arbetar kring matcher eller jobbar med strategisk planering. Du rapporterar till ansvarig för Marknads- och mediaavdel-
ningen och kommer att tillhöra ett team, som består av olika kompetenser som har en tydlig agenda i linje med Djurgården 
Fotbolls övergripande strategi. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Klocktornet, Stockholms Stadion.

Kvalifikationer
• Utbildning inom journalistik, kommunikation eller motsvarande
• Flera års arbetserfarenhet från hantering av media-, PR- och andra kommunikationsfrågor
• Erfarenhet av/verkat inom fotbollen alt annan stor idrott är meriterande
• Van att hantera komplexa frågor i miljöer med högt tryck och hård extern bevakning
• Dokumenterad erfarenhet som skribent med känsla för att skriva personligt på ett professionellt sätt.
• Förmåga att nå ut i bruset, prioritera och lyfta viktiga budskap som engagerar
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
• Ansvarar, driver och utvecklar innehållet i Djurgården Fotbolls kanaler
• Har ett proaktivt förhållningssätt och tar initiativ för att nå ut med budskap som är viktiga för Djurgården Fotboll.
• Hanterar förfrågningar från journalister och säkerställer god service till medias representanter.
• Redaktör för Djurgården Fotbolls medlemstidning (2 ggr/år)
• Ansvarig för Årsredovisning, årsmöte och medlemsmöten
• Formulerar pressmeddelanden, budskap och andra typer av texter
• Leder och planerar presskonferenser
• Medietränar och coachar ledare, spelare och andra talespersoner inom föreningen
• Omvärldsbevakar, analyserar och agerar på medieinnehåll

Din profil:
• Du är strukturerad, drivande, tar ansvar för din uppgift och arbetar självständigt även inom nya områden.
• Du har ett kreativt sinne och är stresstålig.
• Du ser möjligheterna i förändringar och växlar obehindrat mellan strategiskt och operativt arbete.

Ansökan:
• Ansökningstiden går ut den 14/1. Din ansökan ska innehålla:
• CV med referenser
• Personligt brev 
• Arbetsprov (vid digital ansökan skicka som pdf)

Mail: jobb@dif.se 

Postalt:
Djurgården Fotboll
Ansökan PR- och Kommunikationsasnvarig
Klocktornet
114 33 Stocholm
 
Rekryteringen kommer att genomföras efter följande process:
• Annonsering på DIF.se , Linkedin och Arbetsförmedlingen
• Telefonintervjuer och/eller fysiska intervjuer
• Djurgården Fotboll träffar kandidaturval
• Referenstagning
• Ytterligare träff med Djurgården Fotboll


